
Védjük meg termőföldjeinket a klímaváltozás okozta károktól!

KLÍMA
Talajoltó baktérium készítmény

A BIOFIL® Klíma Talajoltó baktérium készítmény TERMÉKELŐNYEI
Rendszeres használatával:

a talaj vízmegtartó képessége javul,

a növény aszállyal szembeni kitettsége csökken, növekszik a termésbiztonság, 

a leromlott szerkezetű talajokat javítja, a még nem károsodott talajok porosodását, leromlását megelőzi,

bizonyos talajtípusoknál (pl. homoktalajoknál) aprómorzsás talajszerkezet alakul ki, 

a talajellenállás csökken, könnyebbé válik a művelés, kevesebb a gázolaj-felhasználás,

használata egyszerű és rugalmas, a már jól ismert és bevált BIOFIL® termékekkel kombináltan is alkalmazható,

környezetbarát, biológiai gazdálkodásban is használható.

Talajaink a klímaváltozás terhe alatt

Az elmúlt évek agronómiai tapasztalatai alapján a klíma-
változás hatásai egyre gyakrabban okoznak jelentős károkat 
a növénytermesztésben. Az egyre sűrűbben előforduló 
meteorológiai szélsőségek – aszályos időszakok, hirtelen nagy 
mennyiségű és intenzitású csapadék – azonban nem pusztán 
az adott növénykultúrát károsítják, de talajaink állapotában 
is jelentős károkat okozhatnak. Emellett gondot jelentenek a  
javításra szoruló területeink is.

Ide tartoznak az eleve szerkezet nélküli homoktalajaink 
vagy a túlművelés hatására leromlott szerkezetű, poro-
sodó talajok. Sajnos sok esetben a porosodás kifejezetten 
a mezőgazdasági művelésre legalkalmasabb, csernozjom 
talajokat terheli. 

Termőföldjeinkben fontos az agronómiai szempontból 
kívánatos aprómorzsás szerkezet kialakítása és fenntar-
tása. Az aprómorzsás szerkezet kialakításában jelentős 
szerepet játszanak a talaj mikroorganizmusai. Egyes 
baktériumok képesek különleges nyálkaanyagok 

(exopoliszacharidok, EPS) termelésére, amelyek az 
aggregátumok kialakulása során egyfajta ragasztó-
anyagként működnek. Ugyanakkor az EPS igen jelentős 
szerepet játszik a talajok vízgazdálkodásában is, jelen-
tős mennyiségű vizet képes tárolni a növények szá-
mára felvehető formában. Nyálkaanyagokat termelő 
baktériumokban gazdag talajokban tehát a termelt 
kultúrák vízellátottsága jelentősen javulhat, az aszály-
kitettség  csökkenhet.

Van olyan oltóanyag, amelyik tudja ezt, képes erre? 
Igen! A BIOFIL® termékcsalád legújabb tagja, a két-
komponensű BIOFIL® Klíma talajoltó készítmény. 

A BioFil® Kft. és együttműködő partnerei legújabb kutatá-
si eredményeire építve került kifejlesztésre a BIOFIL® Klíma 
baktérium készítmény. Használatának célja a talaj szer-
kezetének, vízgazdálkodásának, a termesztett kultúra 
vízellátottságának javítása mikrobiológiai úton, főleg a 
szerkezet nélküli homok- és a kötöttebb, elporosodott 
talajokon. A termék hazai kutatók és agrárgyetemek in-
novációja hazai talajviszonyokra.

Cím: 1095 Budapest, Soroksári út 48-54.
Telefon/fax: 06 (1) 7932-670
E-mail: info@terragro.hu

www.terragro.hu

Bővebb információkért, kérjük, forduljon bizalommal területileg 
illetékes szaktanácsadójához!
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